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Ο ΜΕΣΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ

Ο μέσος γλουτιαίος βρίσκεται κοντά και ελαφρώς πάνω από την άρθρωση του ισχίου και 
σχηματίζει το μεσαίο στρώμα των γλουτών. Ο μέσος γλουτιαίος καλύπτει πλήρως τον 
ελάσσων γλουτιαίο μυ, και ένα τμήμα του βρίσκεται κάτω από τον μείζων γλουτιαίο μυ 
συνδέοντας το λαγόνιο (οστό του ισχίου) με την πλευρά του άνω μηριαίου οστού.



Μας βοηθάει να περιστρέφουμε το πόδι μας όταν αυτό εκτείνεται προς τα πίσω και να 
περιστρέφουμε εσωτερικά το ισχίο μας όταν το πόδι μας είναι λυγισμένο μπροστά μας.



Μαζί με τον ελάσσων γλουτιαίο, αυτός ο μυς απαγάγει το ισχίο και στηρίζει την πλευρική 
κινητικότητα (πλάγιο βάδην κλπ) 

Ο μέσος γλουτιαίος είναι υπεύθυνος για την περιστροφή του ισχίου εσωτερικά αλλά και 
εξωτερικά.

Η κύρια λειτουργία του είναι η απαγωγή του ισχίου ( να μετακινεί δηλαδή τα πόδια μας μακριά 
το ένα από το άλλο) όταν τα πόδια μας είναι ισια,και αυτή είναι και η κύρια άσκηση που θα 
χρησιμοποιήσουμε για να τον γυμνάσουμε.



Όπως και ο ελάσσων γλουτιαίος που θα δούμε αμέσως μετά,ο μέσος γλουτιαίος μπορούμε να 
πούμε ότι είναι ένας μυς σταθεροποιητής για τους γοφούς μας όταν περπατάμε, ή τρέχουμε. 



Εάν ο μέσος γλουτιαίος είναι αδύναμος η λεκάνη δε θα μας δώσει σταθερότητα.

Με την ίδια λογική σταθερότητα δε θα έχουν ούτε τα γόνατα αλλά ούτε και οι αστράγαλοι.



Η αδυναμία του μέσου γλουτιαίου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην κινητικότητα του 
σώματος, όπως για παράδειγμα την τάση που έχουν σε μερικες περιπτώσεις τα γόνατα να 
γυρνάνε προς τα μέσα όταν εκτελούνται ασκήσεις με καθίσματα.



Μελέτες επίσης έχουν δείξει ότι άτομα με αδύναμους γλουτιαίους μύες τείνουν συχνότερα να 
εμφανίζουν πόνους στη μέση. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει το πόσο σημαντικό είναι να 
έχουμε γυμνασμένους γλουτούς για ένα υγιές και καλοσχηματισμένο σώμα.





Ένας λοιπόν καλογυμνασμένος μέσος γλουτιαίος κάνει τους γοφούς να φαίνονται 
φαρδύτεροι,που αυτό αυτόματα κάνει και τη μέση μας να φαίνεται λεπτότερη. 

Χτίζοντας τον μείζονα γλουτιαίο θα βοηθήσουμε να μεγαλώσουν τα οπίσθια μας από μπροστά 
προς τα πίσω, και χτίζοντας τον μέσο γλουτιαίο τα οπίσθια μας θα μεγαλώσουν από πλάγια.







